




 

بیان وفد المنظمات غیر الحكومیة لدى المجلس التنسیقي للبرنامج

االجتماع رقم 43 للمجلس التنسیقي للبرنامج 

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإلیدز


كانون األول/دیسمبر 2018
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مقــــــدمـــــــة 
 Marsha Martin مارشا مارتین

عـقد مجـلس تنسـیق الـبرنـامـج االجـتماع رقـم 43 الـتابـع لـبرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز فـي جـنیف، 
 ،Anne Wechsberg سـویسـرا فـي الـفترة 11-13 كـانـون األول/دیـسمبر 2018، بـرئـاسـة المشـرفـة آن ویكسـبیرغ
مـدیـرة قـسم السـیاسـات، إدارة الـتنمیة الـدولـیة، الـمملكة المتحـدة. وقـد أدى ھـذا االجـتماع الـثالـث واالربـعین، مـع 
الـفیض فـي جـدول أعـمالـھ، إلـى زیـادة الـتوتـرات إزاء إصـدار تـقریـر أعـده فـریـق الـخبراء المسـتقل؛ إعـالن الـمدیـر 
التنفیذي لرحیلھ القادم؛ والى العدید من التقاریر والتحدیثات التي تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل مجلس اإلدارة. 

اسـتغرقـت بـنود جـدول األعـمال مـداوالت فـي غـرفـة الـصیاغـة لـیالً (وفـي الـصباح الـباكـر). وبـوجـھ عـام، تـوّصـل 
االجـتماع إلـى تـوافـق فـي اآلراء بـشأن كـل بـند رئیسـي مـن بـنود جـدول األعـمال. وقـّدم تحـدیـثات بـشأن الـقضایـا 
الـمتداولـة فـي االجـتماعـات الـسابـقة، بـما فـي ذلـك: الـبرنـامـج الـعالـمي لـلوقـایـة مـن فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة؛ 
الـتصدي لـإلیـدز وتحـدیـات االسـتدامـة؛ تـمویـل االسـتجابـات الـمجتمعیة؛ دمـج السـل وفـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة؛ 
الـحصول عـلى األدویـة وعـوائـق الـملكیة الـفكریـة؛ الھجـرة وفـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة؛ الـموافـقة عـلى الـضباط 
الـقادمـین ومـمثلي الـمنظمات غـیر الـحكومـیة؛ وتـقریـر مـفصل مـن فـریـق الـخبراء المسـتقل الـمعني بـقضایـا السـلوك 
غـیر األخـالقـي فـي مـكان الـعمل، بـما فـي ذلـك الـتنّمر وإسـاءة اسـتخدام السـلطة والتحـرش الجنسـي فـي أمـانـة بـرنـامـج 
األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز. فـي سـیاق مـعقد لـلغایـة ومـع بـنود جـدول أعـمال مـثیرة للجـدل، تـم اخـتصار 
الـیوم الـموضـوعـي الـمصمم لـمعالـجة قـضایـا الـصحة النفسـیة ونـوعـیة الـحیاة لـلمتعایشـین مـع فـیروس نـقص الـمناعـة 

البشریة والسكان الرئیسیین من یوم واحد الى ساعتین فقط. 

وعـقب تـقریـر الـمدیـر الـتنفیذي، قـّدم وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة تـقریـره الـذي یـتناول التحـركـات والتحـدیـات 
الـمتعلقة بـالـوقـایـة وعـالج فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة الـتي یـواجـھھا األشـخاص الـمتنقلون، وھـم یـطلبون 
الخـدمـات الـصحیة والحـمایـة والسـالمـة. ودعـونـا الـدول األعـضاء، وكـذلـك الـجھات الـراعـیة وأصـحاب الـمصلحة إلـى 
احـترام حـقوق اإلنـسان وضـمان صـحة األشـخاص الـمتعایشـین مـع فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة والـمتأثـریـن بـھ 

في جمیع أشكالھ. 

قـّدم فـریـق الـخبراء المسـتقل تـقریـره ونـاقـش اإلجـراءات الـموصـى بـھا. وتـبع ذلـك ردود وتـوصـیات مـن قـبل اإلدارة 
ورابـطة الـموظـفین. وانتھـى تـقریـر IEP الـى الـحاجـة إلـى تـنفیذ تـغییرات فـوریـة فـي بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك 
الـمعني بـاإلیـدز، عـلى اآللـیات وعـلى األسـلوب الـحالـي لـمعالـجة ھـذه الـقضایـا، وكـذلـك فـي قـیادة بـرنـامـج األمـم المتحـدة 
المشـترك الـمعني بـاإلیـدز. وكـما ھـو مـتوقـع، أثـار ھـذا الـبند مـن جـدول األعـمال ردود فـعل قـویـة ومـتنوعـة مـن الـدول 
األعـضاء. وأثـناء مـناقـشة الـتقاریـر، حـافـظ وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة عـلى مـوقـفنا بـأن عـلى بـرنـامـج األمـم 
المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز أن یـقوم اآلن بـأشـیاء مـختلفة لـلغایـة، فـي الـمقر وكـذلـك فـي الـمیدان؛ وأن ھـناك 
حـاجـة لـقیادة متجـددة وقـویـة، خـاصـة عـندمـا یـتعلق األمـر بـمعالـجة السـلوكـیات غـیر األخـالقـیة فـي مـكان الـعمل، بـما 

في ذلك التحّرش الجنسي والتنّمر وإساءة استخدام السلطة في برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإلیدز. 

خـالل األعـمال الـتحضیریـة الـمؤدیـة إلـى االجـتماع رقـم 43 للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج، تـابـع وفـد الـمنظمات غـیر 
الـحكومـیة الـقضایـا الـتي أثـیرت، ونـّظـم اتـصاالت إقـلیمیة وعـالـمیة مـع الـمجتمع الـمدنـي لـطلب الـتعلیقات والـتوصـیات 
لـلمضي قـدمـاً. شـارك مـمثلو الـوفـد فـي مـكتب المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج بـنشاط فـي الـمناقـشات الـحاسـمة، بـما فـي 

ذلك الضغط من أجل إصدار تقریر فریق الخبراء المستقل قبل نشره من قبل المجلس التنسیقي للبرنامج. 

وقـد شـّكل ھـذا االجـتماع تحـدیـاً خـاصـاً لـوفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة عـندمـا أثـارت دولـة عـضو قـضایـا تـتعلق بـعملیة 
تـعیین واخـتیار الـمنظمات غـیر الـحكومـیة لـلوفـد؛ مـما أوقـف نـقطة اتـخاذ الـقرار بـشأن الـموافـقة عـلى مـوظـفي المجـلس 
التنسـیقي لـلبرنـامـج ومـندوبـي الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـتي تـمت الـموافـقة عـلیھم عـادة دون أسـئلة. وكـما كـان الـحال 
فـي االجـتماعـات الـسابـقة، كـان وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة مـشغوالً لـلغایـة بـالـعدیـد مـن االجـتماعـات الـجانـبیة مـع 

� من 13 2   صفحة 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181209_UNAIDS_PCB43_IEP_Bureau_paper_EN.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/management-response-to-iep-report_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181210_UNAIDS_PCB43_USSA_Statement_EN.pdf


الـدول األعـضاء والـجھات الـراعـیة ومـراقـبي الـمجتمع الـمدنـي مـن أجـل فـھم الـقضایـا الـعالـقة والـدفـع بـاتـجاه الـتوصـیات 
واإلجراءات الرئیسیة للمجلس التنسیقي للبرنامج وخارجھ. 

تقریر المدیر التنفیذي 
 Trevor Stratton  تریفور ستراتون

 بـعد مـرور أربـعین سـنة عـلى انـتشار ھـذا الـوبـاء، افـتتح مـیشال سـیدیـبیھ فـي تـقریـره كـمدیـر تـنفیذي بتسـلیط الـضوء 
عـلى بـعض الـنجاحـات واإلنـجازات الـتي حـققھا  خـالل السـتة أشھـر األخـیرة مـن عـملھ، مـثل حـملة "الـعیش بـشكل 
إیـجابـي - مـعرفـة حـالـتك" لـبرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز، أحـداث عـالـمیة لـلیوم الـعالـمي لـإلیـدز، 
قـمة مجـموعـة العشـریـن األخـیرة فـي بـویـنس آیـرس، اجـتماع مـنتدى الـتعاون الـصیني - األفـریـقي (FOCAC) فـي 

أیلول/سبتمبر في بكین، باإلضافة إلى عمل التحالف الوقائي العالمي. 

وفـي حـین كـان بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز مـنذ عـامـین فـقط یتحـدث عـن كـون الـمكافـحة الـعالـمیة 
لـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة أصـبحت "فـي الـمیل األخـیر"، تـم تـكرار الـشعار الـذي تـم اسـتعمالـھ خـالل االجـتماع 
الـثالـث واألربـعین للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج مـن تـقریـر "مـایـلز تـو غـو Miles to Go" الـذي أُطـلق فـي أمسـتردام. 
ھـذا تـغییر مـھم فـي الـنغمة ویشـیر إلـى التحـدیـات الـمتزایـدة الـتي تـواجـھ المجـموعـات الـسكانـیة الـرئیسـیة والمجـموعـات 
الـنسائـیة ودعـاتـھم لـزیـادة الـمشاركـة الـمجتمعیة وتـمویـل رد فـعل الـمجتمع، "ال شـيء عـّنا مـن دونـنا." فـھناك بـطء فـي 

تحقیق األمیال األخیرة من "سد الفجوات، كسر الحواجز وتصحیح عدم المساواة ". 

وأبـرز تـدخـل الـوفـد الـتفاوتـات الـھائـلة فـي الـوصـول إلـى األھـداف 90-90-90 فـي مجـموعـات سـكانـیة مـختلفة وفـي 
مـواقـع/أقـالـیم مـختلفة، وكـذلـك الـزیـادات غـیر الـمقبولـة فـي اإلصـابـات الجـدیـدة بـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة فـي 
بـلدان محـددة، وال سـیما بـین المجـموعـات الـسكانـیة الـرئیسـیة الـتي تـسھم بنسـبة 47٪ مـن اإلصـابـات الجـدیـدة. كـما 
طـالـبنا بـتوفـیر الـموارد لـمطابـقة االلـتزام السـیاسـي، ال سـیما مـن أجـل الـمكافـحة الـمجتمعیة الـحاسـمة والـفعالـة، 
والـتمویـل الـالزم لـلتمكین االجـتماعـي، والـبرمـجة الـقائـمة عـلى حـقوق اإلنـسان، والـوقـایـة مـن فـیروس نـقص الـمناعـة 

البشریة. 

أوجـزت مـالحـظات میشـیل ھـذه الـمجاالت لـلعمل الجـماعـي: الـوقـایـة، والـتعجیل نـحو 90-90-90 بـما فـي ذلـك 
اسـتثمار 25٪ لـلوقـایـة، و30٪ للخـدمـات الـمجتمعیة، و6٪ ألنشـطة الـتمكین االجـتماعـي، والـمزیـد مـن االھـتمام 
بـاألمـھات واألطـفال، و"الـثورة فـي االخـتبار"، والـقضاء عـلى الـعنف الجنسـي والـعنف الـقائـم عـلى الـجندر والـحاجـة 

إلى صندوق عالمي ممول بالكامل مع خطط انتقال مستدامة في كل بلد. 

كـما تـطرق میشـیل بـإیـجاز إلـى تـقریـر فـریـق الـخبراء المسـتقل، وألـمح إلـى أن اجـتماع المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج 
فـي حـزیـران/یـونـیو مـن عـام 2019 سـیكون االجـتماع األخـیر بـالنسـبة لـھ. وقـد تـأجـلت اسـتجابـة اإلدارة لـتقریـر فـریـق 

الخبراء المستقل لمناقشتھ أثناء البند 3 من جدول األعمال. 
  

تقریر المنظمات غیر الحكومیة: السكان المتنقلون: الحل المفتاح للقضاء على اإلیدز 
 Marsha Martin مارشا مارتین

وبـناًء عـلى الـمواضـیع الـواردة فـي تـقاریـر الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـسابـقة والـتي تـدرس التحـدیـات الـتي تـواجـھ 
الـقضاء عـلى اإلیـدز بحـلول عـام 2030، سـعى تـقریـر ھـذا الـعام إلـى إظـھار وتحـدیـد احـتیاجـات الـسكان األكـثر 
عـرضـة  والمنسـیین فـي الخـلف: األشـخاص الـمتنقلون. سـلّط تـقریـر الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـضوء عـلى 
الـتطورات الـحالـیة فـي حـركـة سـكان الـعالـم: زیـادة الـتنوع والـتعقید فـي تـنقل البشـر؛ "تـأنـیث الھجـرة"؛ نـماذج صـحیة 
جـدیـدة؛ أسـالـیب جـدیـدة لـلتفكیر فـي الـتنقل؛ والتحـدیـات لـعولـمة الھجـرة. كـما طـرح الـتقریـر أصـوات وتـجارب مـن 
األشـخاص الـمتنقلین، الـمتعایشـین مـع فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة، األشـخاص الـمعرضـین لخـطر انـتقال فـیروس 
نـقص الـمناعـة البشـریـة وغـیر ذلـك مـن الـحاالت الـمرضـیة الـمصاحـبة. ویـختتم الـتقریـر بـ 12 مـن الـممارسـات الـجیدة 
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ومجـموعـة مـن الـتوصـیات - الـتي یـمكن، إذا مـا تـم اعـتمادھـا مـعاً، أن تـعالـج احـتیاجـات األشـخاص الـمتنقلین 
والمتعایشین مع فیروس نقص المناعة البشریة. 

وتـتراوح الـتوصـیات بـین الـحاجـة إلـى تـطویـر إطـار مشـترك لـلبیانـات، والـحاجـة إلـى تـعریـف شـامـل لـلمھاجـریـن 
واألشـخاص الـمتنقلین؛ والـحاجـة إلـى الـتزام طـویـل األمـد بـتوفـیر مجـموعـة أسـاسـیة مـن خـدمـات الـوقـایـة والـعالج 

والدعم الخاصة بفیروس نقص المناعة البشریة لألشخاص الذین یتنقلون عبر الحدود الدولیة وداخل البلدان. 

بـعد عـرض تـقدیـمي قـوي وشـخصي لـلغایـة قـدمـتھ فـالـیریـا راشـینسكاValeriia Rachynska ، مـندوبـة الـمنظمات 
غـیر الـحكومـیة األوروبـیة مـن أوكـرانـیا - وھـي نـفسھا مـھاجـرة مـن الـجیل الـثانـي - تـمت مـناقـشة الـنقاط الـواردة فـي 
الـتقریـر ووضـع الـلمسات األخـیرة عـلیھا فـي قـاعـة الـصیاغـة الـتي اسـتمرت حـتى الـصباح الـباكـر. عـند اتـمام الـعمل، 
شـجعت قـرارات تـقریـر الـمنظمات غـیر الـحكومـیة عـلى اعـتماد لـغة محـددة مـفیدة ألغـراض الـبرنـامـج؛ وشـّجعت 
عـلى تـطویـر سـلسلة شـامـلة مـن الـرعـایـة لـألشـخاص الـمتنقلین؛ وعـرضـت الـدعـم لـلتعاون الـدولـي عـبر الحـدود، بـما 

في ذلك بین البرنامج المشترك والمنظمة الدولیة للھجرة (IOM). القرارات النھائیة موجودة ھنا. 

تقریر فریق الخبراء المستقل وردود االدارة ورابطة موظفي األمانة العامة لدى 
 (USSA) برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإلیدز

 Alessandra Nilo ألسندرا نیلو
 كان االجتماع 43 للمجلس التنسیقي للبرنامج واحداً من أكثر االجتماعات صعوبة في اآلونة األخیرة. 

طـرح فـریـق الـخبراء المسـتقل فـي تـقریـره شـكوكـاً جـدیـة حـول إدارة بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز 
والـنظم الـمتبعة حـول الـمنع والـتصدي للتحـّرش، بـما فـي ذلـك التحـّرش الجنسـي، والـتنّمر وإسـاءة اسـتخدام السـلطة 
فـي أمـانـة الـبرنـامـج. وأشـار تـقریـر فـریـق الـخبراء المسـتقل بـوضـوح إلـى ضـرورة الـطلب مـن الـقیادة الجـدیـدة بـتنفیذ 
سـلسلة الـتغییرات الـمقترحـة. وبھـدف إكـمال الـصورة، أثـار بـیان رابـطة مـوظـفي األمـانـة الـعامـة لـبرنـامـج األمـم 
المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز أیـضاً قـضایـا خـطیرة فـي سـیر اإلجـراءات داخـلیاً فـي إطـار بـرنـامـج األمـم المتحـدة 
 ً المشـترك الـمعني بـاإلیـدز؛ وقـد أثـیر بـعضھا مـنذ عـام 2011. وكـان مـعدل االسـتجابـة السـتقصاء الـموظـفین مـرتـفعا
لـلغایـة بنسـبة 78٪ مـع أكـثر مـن 60٪ مـن األشـخاص داخـل األمـانـة الـعامـة یـشعرون بـعدم الـثقة فـي الـقیادة الـحالـیة 

لتنفیذ استجابة اإلدارة بفعالیة. 

 ومـع ذلـك، حـتى فـي مـواجـھة األدلـة الـمشار إلـیھا، فـإن رد اإلدارة عـلى فـریـق الـخبراء المسـتقل ھـو اقـتراح إجـراء 
الـتغییرات الـالزمـة مـن قـبل الـقیادة الـحالـیة لـبرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز. خـلق ھـذا الـبیان قـضایـا 
ومـخاوف مـن قـبل جـمیع األطـراف الـتي تـولـّـت وراء الـكوالـیس وأیـضاً خـالل جـدول األعـمال الـرسـمي أمـر 
مـناقـشات المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج. عـلى سـبیل الـمثال، تـم إعـاقـة الـدورة الـمواضـیعیة حـول الـصحة النفسـیة 
وفـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة بـشكل خـطیر، وكـانـت الـمفاوضـات لتحـدیـد  الـقرارات حـول جـدول األعـمال رقـم 3 

ھي األطول في تاریخ اجتماعات المجلس التنسیقي للبرنامج. 

لـسوء الحـظ، أصـبح الـنقاش أكـثر عـلى عـاتـق الـقائـد مـنھ عـلى الـقیادة. وكـانـت الـمفاوضـات السـیاسـیة مـعقدة ومـتوتـرة 
بـین الـمقترحـات الـخاصـة بـالـوقـف الـفوري لـوالیـة الـمدیـر الـتنفیذي والـدول الـتي تـضغط مـن أجـل اسـتمراره.  الحـل 
األوسـط أتـى بـالـتفكیر فـي كـیفیة الـبدء فـوراً فـي عـملیة تـوظـیف الـمدیـر الـتنفیذي الجـدیـد (تـّمت الـموافـقة عـلى ھـذا 
الـقرار فـي بـدایـة اجـتماع المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج) ومـحاولـة ضـمان انـتقال أقـل اضـطرابـاً. وفـي الـوقـت الـذي 
أشـار فـیھ میشـیل سـیدیـبي فـي كـلمتھ الـختامـیة إلـى أنـھ سـیتخلى عـن مـنصبھ بحـلول نـھایـة حـزیـران/یـونـیو 2019، فـإنـھ 
ال یـزال مـن غـیر الـواضـح كـیف سـتتشكل الـفترة االنـتقالـیة الـتي تـؤدي إلـى ذلـك - خـاصـة مـع عـقد جـلسة خـاصـة 
للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج فـي شھـر آذار/مـارس. كـما تـم االتـفاق عـلى الـحاجـة إلـى إنـشاء مجـموعـة عـمل تـابـعة 
للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج لـإلشـراف عـلى الـتنفیذ الـفوري السـتجابـة اإلدارة ولـمواصـلة مـراجـعة االسـتنتاجـات 
والـتوصـیات الـواردة فـي تـقریـر فـریـق الـخبراء المسـتقل، واسـتجابـة اإلدارة. وُذكـر قـرار رئیسـي آخـر یـتمّثل بـعقد 
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دورة خـاصـة بـالمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج فـي آذار/مـارس 2019، سـیقّرر خـاللـھ أیـضاً مـا إذا كـان یـنبغي تـقدیـم 
توصیات محددة إلى األمین العام لألمم المتحدة. 

كـان مـن الـمھم االعـتماد - فـي تـلك الـبیئة المجھـدة - عـلى بـیانـات الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـمراقـبة الـتي أّیـدت فـي 
الـغالـب الـنقاط الـرئیسـیة الـتي أثـارھـا وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة: أ) عـدم الـتسامـح مـطلقاً مـع أي نـوع مـن 
التحـّرش، بـما فـي ذلـك التحـّرش الجنسـي؛ الـتنّمر وإسـاءة اسـتخدام السـلطة فـي بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك 
الـمعني بـاإلیـدز؛ ب) الـدفـاع غـیر المشـروط  فـي مـواجـھة التحـدیـات الـراھـنة، كـأفـضل رد فـي تھـیئة الـظروف 
الـالزمـة لـتعزیـز بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز؛ ج) فـھم أنـھ مـن الـضروري إعـادة صـیاغـة ھـذا 
التحـدي، وتـحویـلھ إلـى فـرصـة جـدیـدة لـیصبح بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز مـثاالً لـمنظومـة األمـم 

المتحدة بأكملھا. 

متابعة للجزء المواضیعي لالجتماع رقم 42 للقضاء على السل واإلیدز 
 Sonal Mehta  صونال میھتا

وقـد خـّصص الجـزء الـمواضـیعي مـن االجـتماع الـثانـي واألربـعین للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج فـي حـزیـران/یـونـیو 
2018 للتحـرك المشـترك لـلقضاء عـلى السـل واإلیـدز. وشـملت الـعروض والـمناقـشات الـدلـیل الـعملي وتحـلیل ھـذه 
األوبـئة والـردود الـمترابـطة، واألنشـطة والـبرامـج الـناجـحة، واإلجـراءات الـمقترحـة لـمزیـد مـن الـدمـج. شـارك وفـد 
الـمنظمات غـیر الـحكومـیة بـنشاط فـي جـمیع مـراحـل الـعملیة لـضمان احـتواء الـوثـائـق الـضروریـة وأجـندة الـیوم 
الـمواضـیعیة جـمیع الـقضایـا الـھامـة الـتي كـنا نـرغـب فـي طـرحـھا، بـاإلضـافـة إلـى مـمثلین رئیسـیین مـن الـمجتمع 
الـمدنـي والـمجتمع المحـلي كمتحـدثـین/مـحاضـریـن. وقـد وافـق وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة مـع المجـموعـة 
االسـتشاریـة الـمواضـیعیة لـلمجتمع الـمدنـي، عـلى أھـداف االجـتماع، بـقصد الـتأكـد مـن أن الـقرارات الـمنبثقة عـن 

الدورة ستعكس اإلجراءات الضروریة الحاسمة. 

إّتـسمت الجـلسة الـمواضـیعیة فـي المجـلس التنسـیقي األخـیر لـلبرنـامـج بجـلسة فـعالـة إلـى حـد كـبیر. کما تـم تمثیل 
أعـضاء مجـموعـة الـعمل فـي الـدورة الـرفیعة المسـتوى لـألمـم المتحـدة حـول السـل فـي أیـلول/سـبتمبر 2018. ومـن 
الـمثیر لـالھـتمام أن الـقرارات الـخاصـة بـالـمواضـیع كـانـت قـویـة لـلغایـة. أظھـرت جـمیع الـدول األعـضاء وكـذلـك 
الـجھات الـراعـیة والـمنظمات غـیر الـحكومـیة االلـتزام والـتضامـن لـلتأكـد أن تـكون جـمیع الـقرارات قـابـلة لـلتنفیذ، بـما 
فـي ذلـك تحسـین الـمنھجیات الـمتعددة الـقطاعـات والـدمـج بـین السـل وفـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة، واالسـتثمار فـي 

البحوث والتقنیات الصحیة؛ والمشاركة األفضل للمجتمعات. یمكن الوصول إلى تفاصیل القرارات ھنا. 
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إن اإلشـارة الـى الـفتیات والـشابـات فـي االجـتماع الـثالـث واالربـعین للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج تـذكـرنـي بـوجـودي بـین 
أھـلي. كـانـت ھـذه الـمرة الـثانـیة لـتواجـدي فـي المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج. وفـي ھـذه الـمرة، لـم أكـن متحـدثـة بـل مـندوبـًة عـن 
إفـریـقیا. إن أي تـوقـع لـدي كـان أقـل مـن الـواقـع، فـالـوضـع كـان صـعباً جـداً. مـن الـمحتمل أن یـكون ھـذا االجـتماع للمجـلس 

التنسیقي للبرنامج، االجتماع الذي لن أنساه أبداً، وربما نحن جمیعاً الذین حضروا ھذا االجتماع لن ننساه أبداً. 

رأیـت المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج یـصبح إنـسانـیاً وشـعرت بـأن بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز یـصبح 
رائـعاً. الـتغییر أمـر صـعب ومـؤلـم وعـظیم، وأنـا أتـغیر مـع ھـذا الـتغییر. شـعرت بـالـكثیر مـن الـضغط فـي مـرحـلة مـا، وكـنت 
أعـرف بـأن ھـذا األمـر الـصعب بـالنسـبة لـي، كـان أكـثر صـعوبـة بـالنسـبة لـآلخـریـن. فـبإمـكانـنا تـكویـن ألـماسـة فـقط عـندمـا یـكون 
الـضغط فـي ذروتـھ. واأللـماسـة ھـنا تـكمن فـي تـشكیل أقـوى لـبرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز. أیـتھا الـفتیات 
والـشابـات، إن المسـتقبل أكـثر إشـراقـا وأكـثر أمـناً وجـھوزیـة بـالنسـبة لـنا. فـعلى مسـتوى الـمجتمع المحـلي أو فـي األمـاكـن 

العامة، نحن لسنا مجرد جزء من القائمة، بل نحن نجلس على طاوالت اتخاذ القرار.  
- لوسي وانجیكو Lucy Wanjiku ، أصوات الشابات المتعایشات مع الفیروس(PYWV)، مندوبة أفریقیا
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 تقریر التقدم بھدف نتائج مستدامة لقضیة اإلیدز 
 Musah Lumumbah موسى لومومبا

تـم تـذكـیرنـا خـالل االجـتماع الـثالـث واالربـعین لـلجنة المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج بـأن الـقضاء عـلى اإلیـدز بحـلول 
عـام 2030 كتھـدیـد لـلصحة الـعامـة ھـو أحـد أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة رقـم 3 (الـصحة والـرفـاه للجـمیع فـي جـمیع 
األعـمار). وعـلى ھـذا األسـاس، فـإن جـعل الـحفاظ عـلى الـوبـاء تـحت السـیطرة ھـو شـرط أسـاسـي السـتدامـة الـتصدي 

لإلیدز على المدى الطویل. 

الـشعور بـالـرضـا لـھ ثـمن بـاھـظ فـي وضـع الـوبـاء الـحالـي. فـإذا لـم یـتم حـد اإلصـابـات الجـدیـدة بـفیروس نـقص الـمناعـة 
البشـریـة بـشكل كـبیر، خـاصـة فـي الـمناطـق الـساخـنة والـمناطـق المنسـیة فـي الخـلف - غـرب ووسـط أفـریـقیا وأوروبـا 
الشـرقـیة وآسـیا الـوسـطى - سـیزداد عـدد األشـخاص الـذیـن یـحتاجـون إلـى الـعالج الـمضاد لـلفیروسـات الـقھقریـة. إن 
ضـرورة تسـریـع التحـركـات الـصحیحة لـإلیـدز یـؤدي إلـى زیـادة ضـغوط اإلنـفاق عـلى الـصحة للجـمیع وخـاصـة 

المجتمعات والحكومات والجھات المانحة. 

وقـد أدت عـملیات االنـتقال الـتي تـم تخـطیطھا وتـنفیذھـا بـشكل سـيء بـخصوص الـمساعـدات الـدولـیة فـي بـعض الـبلدان 
إلـى اإلضـرار بشـدة فـي عـملیة الـتصدي لـإلیـدز. فـي مـنطقة شـرق أوروبـا ووسـط آسـیا ومـنطقة آسـیا، عـلى سـبیل 
الـمثال، تـأثـر بھـذا الـوضـع، وبـشكل كـبیر، الـسكان الـرئیسـیون، بـما فـي ذلـك مسـتخدمـي المخـدرات بـالـحقن، والـعامـلین 
فيـ مجـال الجـنس، والرـجاـل الذـینـ یمـارسوـن الجـنس معـ الرـجاـل، والمـتحولیـن جنسیـاً واألشخـاص المـتنقلین. ال 
یـزال اإلیـدز یـشـّكل السـبب الـرئیسـي لـلوفـاة بـین الـنساء فـي سـن اإلنـجاب والسـبب الـرئیسـي لـلوفـاة فـي أفـریـقیا - بـما 
فـي ذلـك بـین فـئة الشـباب، وھـي مجـموعـة دیـموغـرافـیة سـریـعة االنـتشار. وأعـرب وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة 
عـن تـقدیـره لـوثـیقة الـمعلومـات األسـاسـیة الـتي أعـدھـا بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز، والـتي شـملت 
ردود الـمجتمع ضـمن إطـار الـعمل المسـتدام وتـوافـقت مـع اقـتراح بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز 
بـخصوص إنـشاء فـریـق عـامـل مشـترك عـلى الـصعید الـعالـمي لـتطویـر ورصـد االسـتجابـات المسـتدامـة لـفیروس نـقص 

المناعة البشریة. 

ودعـا وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة إلـى زیـادة مـشاركـة وقـیادة الـمجتمع الـمدنـي والـمجتمعات المحـلیة فـي تخـطیط 
عـملیات االسـتدامـة وتـنفیذھـا ورصـدھـا، ال سـیما فـیما یـختص بـانـتقال مـوارد اإلیـدز مـن الـمانـحین إلـى الـتمویـل 

المحلي وتطویر حاالت االستثمار. 

 التقریر المرحلي السنوي حول الوقایة من فیروس نقص المناعة البشري لعام 2020
 Sonal Mehta صونال میھتا

یـوفـر اإلعـالن السـیاسـي لـعام 2016 بـشأن الـقضاء عـلى اإلیـدز اإلطـار الـشامـل لـلمضي قـدمـاً فـي الـتصدي لـلفیروس 
ورصـد الـتقدم. وقـد حـدد اإلعـالن السـیاسـي تـأثـیر الھـدف الـطموح للحـد مـن الـعدد الـسنوي النـتقال الـعدوى بـفیروس 
نـقص الـمناعـة البشـریـة عـالـمیاً إلـى أقـل مـن 500.000 بحـلول عـام 2020. وبـالـترافـق مـع أھـداف الـوقـایـة الـبرامـجیة 
الـعالـمیة، حـدد اإلعـالن السـیاسـي الـوصـول إلـى 90٪ مـن الـسكان الـرئیسـیین و90٪ مـن الـفتیات الـمراھـقات والـشابـات 
(فـي الـمناطـق ذات االنـتشار الـعالـي لـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة) مـع دمـج بـرامـج الـوقـایـة مـن فـیروس نـقص 

المناعة البشریة. 

وفـي جـلستھ رقـم 41، تـم إطـالع المجـلس عـلى خـطة خـارطـة الـطریـق لـلوقـایـة مـن فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة 
فـي عـام 2020، كـما تـم إطـالقـھ فـي االجـتماع االفـتتاحـي لـالئـتالف الـعالـمي لـلوقـایـة مـن فـیروس نـقص الـمناعـة 
البشـریـة فـي 10-11 تشـریـن األول/أكـتوبـر 2017. كـما طـلب المجـلس التنسـیقي مـن الـبرنـامـج المشـترك تـقدیـم تـقریـر 
سـنوي حـول الـتقدم المحـرز فـي الـوقـایـة مـن فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة. مـنذ إطـالق االئـتالف، شـاركـت الـبلدان 
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الـمشاركـة، بـدعـم مـن الـبرنـامـج المشـترك، فـي مجـموعـة واسـعة مـن األنشـطة نـحو تـنفیذ خـریـطة الـطریـق. وقـد تـم 
وصف العدید من ھذه األنشطة في التقریر المرحلي األول للتحالف الذي نشر في أیار/مایو 2018. 

وفـي االجـتماع الـثالـث واألربـعین للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج، قـّدم ألـفارو بـرمـیخو Alvaro Bermejo، الـرئـیس 
الـمشارك الئـتالف الـوقـایـة، مـعلومـات محـّدثـة عـن االئـتالف. مـن الـواضـح حـصول تـقدم فـي الـدول العشـرة 
األعـضاء، بـما فـي ذلـك زیـادة فـي االلـتزام السـیاسـي. ومـع ذلـك، كـان ھـناك تـقدم بـطيء فـي الـموارد الـخاصـة بـالـوقـایـة 
فـي عـدد قـلیل مـن الـبلدان، وكـان ھـناك انـخفاض بـطيء فـي اإلصـابـات الجـدیـدة. واشـتكى عـدد قـلیل مـن الـدول 
األعـضاء مـن أنـھ لـیس مـن السھـل االنـضمام كـعضو فـي االئـتالف، وطـلب أن یـكون الـتحالـف مـفتوحـاً وسھـالً 

لالنضمام إلیھ. 

وبـصرف الـنظر عـن الـتحالـف الـوقـائـي، كـانـت ھـناك مـخاوف جـدیـة بـشأن االسـتثمار الـمالـي وااللـتزام السـیاسـي 
والـمشاركـة الـمجتمعیة فـي قـضیة الـوقـایـة. وتـم انـتقاد الـبرنـامـج المشـترك ألنـھ لـم یـكن صـارمـاً بـكفایـة فـي جـعل الـدول 
األعـضاء مـسؤولـة وفـي زیـادة الـتزامـھا السـیاسـي لـلوقـایـة فـي مـحاولـة لـعدم تـرك أي شـخص فـي الخـلف. وبـالـنظر 
إلـى إلـحاح بـند جـدول أعـمال المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج بـشأن قـضایـا التحـّرش، بـما فـي ذلـك التحـّرش الجنسـي 

وإساءة استخدام السلطة، لم تتم مناقشة القرارات بشأن ھذه المسألة بشكل شامل. 

ویـریـد وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة مـن االجـتماعـات المسـتقبلیة للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج إظـھار الـتزام أكـبر 
بـقضایـا الـوقـایـة، ویـریـد مـنا نـحن لـعب دور قـوي لـضمان حـصولـھا عـلى األھـمیة الـتي تسـتحقھا داخـل وخـارج 

اجتماعات المجلس التنسیقي للبرنامج. 

تقریر عن تحدیث الوصول إلى مكونات استراتیجیة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإلیدز لعام 
2016-2021: إزالة الحواجز للوصول إلى التقنیات الصحیة الخاصة بفیروس نقص المناعة البشریة 

وااللتھابات واألمراض المصاحبة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 
 Aditia Taslim Lim أدیتیا تسلیم لیم

وتـكمن الـرسـالـة األسـاسـیة لـوفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة فـي االجـتماع الـثالـث واألربـعین للمجـلس التنسـیقي فـي 
تـكویـن أقـوى لـبرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز، وكـذلـك الـحال فـي ھـذا الـبند مـن جـدول األعـمال. لـقد 
أصـبحت الـحواجـز أمـام الـتقنیات الـصحیة – مـنذ فـترة طـویـلة - بـما فـي ذلـك الـملكیة الـفكریـة، واحـدة مـن أكـثر 
الـقضایـا تحـدیـاً الـتي تـواجـھھا الـمجتمعات والـمتعایشـین مـع فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة لـضمان حـصولـھم عـلى 
أدویـة مـنقذة لـلحیاة وبـأسـعار مـعقولـة. التـزال االتـفاقـیات الـتجاریـة بـین بـلدان مـتعددة مـنتجة لـألدویـة المسجـلة كـعالمـة 
تـجاریـة تھـّدد الـصحة الـعامـة بـدالً مـن الـحفاظ عـلیھا. وتـشمل ھـذه االتـفاقـیات الـبیانـات الـحصریـة، واحـتكارات 
الـبراءات الـممتدة، والـعملیات غـیر الـشفافـة فـي كـثیر مـن األحـیان الـتي تـمنع الـبلدان الـمنخفضة والـمتوسـطة الـدخـل 

 .TRIPS من خفض أسعار األدویة إلى حد كبیر، حتى من خالل آلیة المرونة في اتفاق تریبس

ورغـم أن ھـذه الـعوائـق ال تـزال تـمثل تحـدیـاً، إال أنـھ مـن الـمثیر لـالھـتمام أن أمـانـة بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك 
الـمعني بـاإلیـدز ال تـملك حـالـیاً مـركـز تنسـیق لـلتصدي لھـذه التحـدیـات. وحـتى فـي مـجال تـسعیر الـعقاقـیر، لـم یـقّدم 

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإلیدز جدول أعمال یشمل مسائل تواجھ جمیع الدول األعضاء. 

والـیوم، تـكتِسح أشـكال مـختلفة مـن الـوطـنیة الـشعبویـة الـكرة األرضـیة مـثل الـوبـاء، وتـتصاعـد الھجـمات عـلى 
الـتعددیـة، ویـترك عـدم االسـتقرار السـیاسـي والـمالـي الـعدیـد مـن الـناس فـي الخـلف. ولـذلـك، مـن الـحتمي أن یسـتعید 
بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز خـبرتـھ، ویـلعب دوراً فـي دعـوة الـجھات الـفاعـلة الـرئیسـیة وأصـحاب 
الـمصلحة الـرئیسـیین فـي الـتصدي لـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة لـمواصـلة مـناقـشة ومـعالـجة التحـدیـات والـفرص 
الـھامـة الـمتعلقة بـالـوصـول إلـى الـعالج والـمسائـل ذات الـصلة بـالـملكیة الـفكریـة. ویـجب أن یـترجـم االلـتزام إلـى 
إجـراءات مـلموسـة وأن یـدعـم الـبلدان لـتنفیذ مـرونـة TRIPS فـي جـوانـب حـقوق الـملكیة الـفكریـة الـمتصلة بـالـتجارة 
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كـضمانـة ولـصالـح األشـخاص الـمتعایشـین مـع فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة. وبـصفتنا وفـد الـمنظمات غـیر 
الحكومیة، أكدنا في اجتماع المجلس التنسیقي للبرنامج على أن صحتنا لیست من أجل الربح. 

       

  
تقریر عن أفضل الممارسات حول التمویل الفعال للتصدي لفیروس نقص المناعة البشریة بقیادة المجتمع 

 Devanand Milton دیفاناند میلتون

فـي ھـذا الـبند مـن جـدول األعـمال، سـلـّط وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـضوء عـلى رسـالـتین ھـامـتین: 1) االلـتزام 
بـتنفیذ نسـبة 30% مـن خـدمـات مـكافـحة فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة الـتي یـقودھـا الـمجتمع المحـلي وتـخصیص 
6٪ كحـد أدنـى ألنشـطة الـتمكین االجـتماعـي فـي اإلعـالن السـیاسـي لـعام 2016؛ و2) إزالـة الـحواجـز الھـیكلیة 

للمنظمات التي تقودھا المجتمعات المحلیة في التصدي لإلیدز. 

وأشـار وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة أن أمـر حـساب مـخصصات الـتمویـل غـیر واضـح. ال تـوجـد آلـیة مـحاسـبیة 
واضـحة لـتتبع اإلنـفاق. ویـنبغي زیـادة تـصنیف تـمویـل مـكافـحة فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة لـلمنظمات الـتي 
یـقودھـا الـمجتمع المحـلي بھـدف تـتبع االسـتثمار لـدى الـمنظمات الـتي یـقودھـا الـمتعایـشون مـع فـیروس نـقص الـمناعـة 
البشـریـة والـنساء والشـباب والـسكان الـرئیسـیین. تـمت اإلشـارة إلـى الـرصـد الـعالـمي لـإلیـدز (GAM) وأدوات تـقییم 
اإلنـفاق الـوطـني لـمكافـحة اإلیـدز (NASA)، ولـكن لـم یـتم اسـتخدامـھا بـشكل فـعال لـتتبع اإلنـفاق. كـما یـنبغي تـعریـف 

دقیق للمصطلحات المستخدمة، أي "التصدي المجتمعي لمكافحة اإلیدز والعوامل التمكینیة االجتماعیة". 
  

إن انـخفاض الـتمویـل لـلمجتمع الـمدنـي سـیؤثـر بـشكل كـبیر عـلى الخـدمـات الـتي تـقدمـھا والـتي یـقودھـا الـمجتمع 
لـمكافـحة اإلیـدز. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الـحواجـز السـیاسـیة والـقانـونـیة، بـما فـي ذلـك تجـریـم الـعالقـات الـمثلیة 
والـعمل بـالـجنس واسـتخدام المخـدرات، تـعرقـل أیـضاً تـسجیل الـمنظمات الـتي تـقودھـا المجـموعـات الـرئیسـیة. وتـشمل 
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كـان ھـذا أول حـضور لـي لـدى مجـلس تنسـیق الـبرنـامـج: كـنت ضـائـعاً قـلیالً. تـوّصـلت إلـى فـھم مـا یـمكن أن یـقدمـھ وفـد 
الـمنظمات غـیر الـحكومـیة إلـى المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج. وبـصفتنا مـندوبـي الـمجتمع الـمدنـي، فـإنـنا نـمثل مجـموعـات 
سـكانـیة رئیسـیة مـختلفة عـبر مـناطـقنا. خـالل الـعقود الـثالثـة الـماضـیة مـن اإلصـابـة بـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة، رأیـنا 
نـفس المجـموعـات الـسكانـیة الـرئیسـیة الـتي اسـُتبعدت مـن الـمناقـشات ذات الـمغزى ومـناصـب السـلطة: الـمتعایشـین مـع 
فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة، والـعامـلین فـي مـجال الـجنس، واألشـخاص فـي اخـتبار الـعبور الجنسـي، والـمجتمعات 
الـمثلیة، والـنساء والـفتیات، واألشـخاص ذات البشـرة الـسمراء، ومسـتخدمـي المخـدرات والـمھاجـریـن. بـعض مـا قـّدمـھ وفـد 
الـمنظمات غـیر الـحكومـیة ھـو عـن الـبیانـات والـوصـمة والـتمییز، بـما فـي ذلـك عـدم وجـود اإلرادة السـیاسـیة لـتوفـیر مـثل ھـذه 

اإلرفاقات. 

كـان تـقریـر الـمنظمات غـیر الـحكومـیة حـول األشـخاص الـمتنقلین مـھماً فـي ھـذه الجـلسة. أنـا مـثالً "شـخص مـتنقل" – أفـراد 
عـائـلتي الجـئین. وقـد تـنّقلت مـن مـدیـنة إلـى أخـرى لـلحصول عـلى فـرص مـثل الـتعلیم أو الـعمل، وأحـیانـاً للھـرب مـن وضـع 
سـيء. األشـخاص یـتنقـّلون ألسـباب عـدیـدة. ركـّـز تـقریـر الـمنظمات غـیر الـحكومـیة عـلى الـمھاجـریـن - أو "األشـخاص 
الـمتنقلین" (وھـي عـبارة سـمعناھـا مـراراً وتـكراراً طـوال االجـتماع) - والـطرق الـخاصـة الـتي تـؤثـر بـھا الھجـرة (بـكل 
مـعانـیھا الـمتعددة) عـلى الـصحة وقـابـلیة الـعرضـة لـإلصـابـة بـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة. الھجـرة ھـي "مـوضـوع سـاخـن" 
فـي أي نـقاش فـي الـمناخ السـیاسـي الـشعبي والسـیاسـي الـیوم: إن تجـّمع الـمتعایشـین مـع فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة فـي 
الـوالیـات المتحـدة نـاضـل لـمدة عـامـین ضـد السـیاسـات واإلعـالم الـمناھـض لـلمھاجـریـن فـي السـیاق األمـیركـي. خـالل عـرض 
تـقریـر الـمنظمات غـیر الـحكومـیة حـول األشـخاص الـمتنقلین، شـعرت أنـني وجـدت مـكانـي مـع وفـد الـمنظمات غـیر 

الحكومیة. 

أندرو سبیلدنر Andrew Spieldenner، تجّمع المتعایشین مع فیروس نقص المناعة البشریة في الوالیات -
المتحدة األمیركیة(US PLHIV) ، مندوب أمیركا الشمالیة



الـممارسـات الـجیدة الـتي أبـرزھـا الـتقریـر آلـیات الـتعاقـد االجـتماعـي بـین الـحكومـة والـمجتمع الـمدنـي. قـد ال یـعمل ھـذا 
الـنموذج فـي جـمیع الـبلدان الـتي تجـّرم فـیھا الـقوانـین الـعقابـیة المجـموعـات الـرئیسـیة. فـي ھـذه الـحاالت، تـعتمد 
قـرارات تـخصیص األمـوال عـلى مـسؤولـي مجـلس الـوزراء والـتي غـالـباً مـا تـكون غـیر شـفافـة، وال یـمكن الـوصـول 

إلیھا من قبل المجتمعات. 

سـوف تـلعب الـنشاطـات الـتي یـقودھـا الـمجتمع فـي مـكافـحة اإلیـدز دوراً رئیسـیاً فـي تـحقیق أحـد أھـداف الـتنمیة 
المسـتدامـة الـمتمثل فـي إنـھاء وبـاء اإلیـدز. إن تـمویـل الـمجتمعات المحـلیة والـعناصـر الـتمكینیة االجـتماعـیة مـھم 
لـلغایـة بھـدف تـوفـیر الخـدمـات لـألشـخاص الـذیـن ھـم فـي أمـس الـحاجـة إلـیھا، وضـمان عـدم تخـلف أي شـخص فـي 
الـتصدي لـإلیـدز. وأخـیراً سـیؤدي الـرصـد األكـثر فـعالـیة وثـباتـاً لـتخصیص الـتمویـل إلـى فـھم أشـمل لـمن یسـتفید مـن 

الدوالرات وكذلك للمجتمعات التي یتم بالفعل تقدیم الخدمات لھا. 

الجزء المواضیعي: الصحة النفسیة وفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز - تعزیز حقوق اإلنسان،  
والنھج المتكامل والفردي، والمتعلق بتحسین العالج القھقري، ورفاه وجودة الحیاة  
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وتـناول الـیوم الـمواضـیعي المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج رقـم 43 مـوضـوع الـصحة النفسـیة وفـیروس نـقص الـمناعـة 
البشـریـة/اإلیـدز. دعـم وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة ھـذا الـموضـوع، ال سـیما مـع إضـافـة بـند الـرفـاه وجـودة الـحیاة 
لـلمناقـشات. وكـثیراً مـا یـتم الـتغاضـي عـن الـصحة النفسـیة وجـودة الـحیاة لـلمتعایشـین والـمتأثـریـن بـفیروس نـقص 
الـمناعـة البشـریـة/اإلیـدز فـي قـضایـا الـتصدي لـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة/اإلیـدز، حـیث یـتم تحـدیـد األھـداف 
والـمؤشـرات لـقیاس مسـتوى الـحصول عـلى خـدمـات الـوقـایـة والـرعـایـة والـعالج؛ بـینما مـن الـصعب قـیاس جـوانـب 
مـثل الـوصـمة والـتمییز، وغـالـباً مـا یـتم تـجاھـلھا، عـلى غـرار مـوضـوع الـصحة النفسـیة ورفـاه الـمتعایشـین مـع 

فیروس نقص المناعة البشریة. 

شـاركـت فـي الـتحضیرات مجـموعـة الـعمل الـمواضـیعیة الـتابـعة لـوفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة. بـدعـم مـن أعـضاء 
المجـموعـة االسـتشاریـة لـلمجتمع الـمدنـي لـدیـنا، سـاھـمنا فـي وثـیقة الـمعلومـات األسـاسـیة الـمواضـیعیة، والـممارسـات 
الـجیدة، ودراسـات الـحالـة، وتـقدیـم أصـوات الـمجتمع ومـمثلي الـمجتمع الـمدنـي لـلدورة. كـنا مسـروریـن لـوجـود 
متحـدث واحـد عـلى األقـل مـن الـمجتمع مـن مـختلف الـسكان الـمتضرریـن الـرئیسـیین والـمتعایشـین مـع فـیروس نـقص 
الـمناعـة البشـریـة فـي جـمیع الجـلسات؛ حـیث أن الـتجارب الـشخصیة الـحیة تـدعـم فـھم احـتیاجـات الـمجتمعات وتـساعـد 

في تشكیل التصدي وتعدیل أو تغییر السیاسات والتشریعات. 

لـسوء الحـظ، لـم یجـر ھـذا الـیوم حسـب مـا كـان مـتوقـعاً، عـلى أسـاس التخـطیط الـھائـل والـعمل الـذي قـام بـھ أعـضاء 
مجـموعـة عـمل المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج وكـذلـك المتحـدثـین الـممتازیـن الـذیـن أعـّدوا ھـذا الحـدث. وقـد سـافـر 
بـعضھم إلـى جـنیف فـقط لـلتأثـیر - مـن خـالل مـداخـالتـھم وعـروضـھم - عـلى مسـتقبل التحـركـات الـمتعلقة بـفیروس 
نـقص الـمناعـة البشـریـة/اإلیـدز الـتي تـتناول الـصحة النفسـیة وجـودة الـعیش والـرفـاه لـلمتعایشـین مـع فـیروس نـقص 

المناعة البشریة/اإلیدز والمتأثرین بھ. 

تـم اخـتصار الـیوم بسـبب غـرف الـصیاغـة الـمتوازیـة المسـتمرة حـیث یـتم الـتفاوض بـشأن قـرارات المجـلس التنسـیقي 
لـلبرنـامـج. لـذلـك ُطـلب مـن المتحـدثـین التحـدث لـفترة أقـصر وكـذلـك كـانـت األسـئلة والـتعلیقات محـدودة أیـضاً، مـما 
حــّول الـیوم الـمواضـیعي الـنابـض والـمثیر الـى یـوم لـم یـكن مـفیداً مـن أجـل مـناقـشة الـرفـاه  والـصحة النفسـیة ونـوعـیة 

الحیاة ألي شخص. 

سـوف یـتأكـد وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة أنـھ عـندمـا یـتم اقـتراح الـقرارات ذات الـصلة والـتفاوض عـلیھا فـي الـعام 
الـقادم، سـیتم أخـذ جـمیع الـنقاط الـرئیسـیة مـن المتحـدثـین والـتدخـالت فـي االعـتبار. وفـي الـوقـت الـحالـي، ال تـغّطي 
األھـداف والسـیاسـات جـودة حـیاة الـمتعایشـین والـمتأثـریـن بـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة/اإلیـدز وصـحتنا النفسـیة، 
مـما یـؤدي إلـى زیـادة انـتشار حـاالت الـصحة النفسـیة واالنـتحار وتـدنـي جـودة الـحیاة. نـحن نـشجع جـمیع شـركـائـنا فـي 
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http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181203_UNAIDS_PCB43_Item%25208_Financing_Community-led_Responses_EN.pdf


الـمجتمع الـمدنـي عـلى إرسـال تـدخـالتـھم الـمقررة حـول ھـذا الـموضـوع، بـحیث یـمكن أن یـشمل الـوفـد الـقضایـا األكـثر 
أھمیة للمجتمعات في عملھم بشأن التفاوض على القرارات النھائیة اثناء الیوم المواضیعي. 

  

مقعد المجتمع المدني على الطاولة: أسئلة أثیرت في االجتماع الثالث واألربعین للمجلس التنسیقي للبرنامج 
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تـضاءلـت الـمساحـات الـمتاحـة لـلمجتمع الـمدنـي عـلى جـدول أعـمال وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة بـشكل مـتزایـد 
خـالل الـسنوات الـقلیلة الـماضـیة، حـیث انـخفض الـتمویـل لـلمنظمات غـیر الـحكومـیة والـمجتمعات بـشكل كـبیر 
وأصـبحت الـبیئات الـقانـونـیة الـتي نـعمل فـیھا أكـثر عـداًء عـلى مسـتوى الـعالـم. إن مجـلس تنسـیق الـبرنـامـج الـتابـع 
لـبرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز فـریـد مـن نـوعـھ فـي مـنظومـة األمـم المتحـدة ویـشّكل أحـد 
االسـتثناءات الـقلیلة حـیث یـمكن لـممثلي الـمجتمع الـمدنـي والـمجتمعات المحـلیة الـتي تـعیش مـع فـیروس نـقص 
الـمناعـة البشـریـة/اإلیـدز والـمتأثـریـن بـھ الـمشاركـة فـي الـمداوالت حـول الـقرارات الـتي تـشكل الـتصدي الـعالـمي 
لـإلیـدز. عـلى الـرغـم مـن كـونـھ لـیس مـتساویـاً، أي أن األعـضاء ال یـصّوتـوا فـي مجـلس اإلدارة، فـإن وفـد الـمنظمات 
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ومـنذ عـام 2001، تـدعـو مـنظمة "صـحة الـمرأة فـي یـد الـمرأة" إلـى إدراج الـمھاجـریـن والمجـموعـات الـمتنقلة فـي 
االتـفاقـات الـعالـمیة لـدى األمـم المتحـدة بـنجاح محـدود. عـندمـا أجـریـت مـقابـلة مـعي بسـیاق الـمشاورات الـخاصـة بـتقریـر وفـد 
الـمنظمات غـیر الـحكومـیة لـعام 2018 بـشأن األشـخاص الـمتنقلین، أدركـت أنـھا فـرصـة مـھمة إلحـداث فـرق مـن الـداخـل. 
كـان االجـتماع الـثالـث واألربـعین لمجـلس تنسـیق الـبرنـامـج  یـومـاً حـرجـاً بسـبب مـناقـشة وضـع إحـدى الـفئات الـرئیسـیة الـتي 
ُتـركـت فـي الخـلف ضـمن اسـتراتـیجیة 90-90-90، واقـتراح الـتوصـیات بـشأن الـعمل االسـتراتـیجي واعـتمادھـا. لـقد نـجحت 
فـي تـقدیـم طـلبي ألصـبح أحـد مـندوبـي الـمنظمات غـیر الـحكومـیة فـي أمـیركـا الـشمالـیة. إلـتقیت خـالل اجـتماع جـنیف 
بـمندوبـین آخـریـن مـن مـنظمات غـیر حـكومـیة مـن جـمیع أنـحاء الـعالـم شـغوفـین بـقضایـا فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة 

وقضایا التنقل؛ واشتركوا في تقریر المنظمات غیر الحكومیة وتوصیاتھ. 

كـان تـقدیـم الـتقریـر والـمناقـشات الـتي تـلت ذلـك، والـتدخـالت مـن الـحضور متحـمسة وحـاسـمة ومـتنوعـة مـثل مـقدمـیھا. 
تـأخـرت صـیاغـة الـقرارات لـساعـة مـتقدمـة مـن الـلیل. ولـكن عـند االنـتھاء مـن كـل شـيء، لـم تـكن الـنتائـج مـحبطة، 
واعـتمدتـھا الـدول األعـضاء دون الـكثیر مـن الـصخب. بـالنسـبة لـي، أتـى ھـذا األمـر بـصفة إنـجاز لـتحقیق ھـدف طـویـل 
األمـد وھـو إدمـاج الـمھاجـریـن والمجـموعـات الـمتنقلة فـي حـوار عـالـمي حـول فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة. وقـد وفـّـر 
الـتقریـر والـقرارات الـمعتمدة أولـئك الـذیـن یـعملون مـع الـسكان الـمھاجـریـن والـمتنقلین مـنصة تسـتند إلـیھا التحـركـات 

المحلیة والوطنیة والدولیة. ھذا األمر كان مرضیاً جداً بالنسبة لي! 

لـقد انـضممت إلـى المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج فـي وقـت كـانـت فـیھ مـصداقـیة وسـمعة بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك 
الـمعني بـاإلیـدز بـموضـع شـك بسـبب االتـھامـات بـالتحـرش الجنسـي والـتنّمر وإسـاءة اسـتخدام السـلطة وسـوء إدارة الـقضیة 
مـن قـبل اإلدارة الـعلیا. وقـد ھـیمن ھـذا الـبند عـلى االجـتماع؛ وكـان مـن الـصعب الـوصـول إلـى تـوافـق فـي اآلراء بسـبب 
انـقسام أعـضاء ومـراقـبي مجـلس تنسـیق الـبرنـامـج عـلى كـیفیة الـتعامـل مـع الـتوصـیات الـواردة فـي تـقریـر فـریـق الـخبراء 
المسـتقل (IEP). ومـع ذلـك، فـإن اإلدراك بـأن الـقرارات الـتي یـلزم اتـخاذھـا إلثـبات الـتزام راسـخ مـن أجـل حـمایـة 
الـموظـفین، فـضالً عـن الـحاجـة إلـى الـحفاظ عـلى بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز مـعززاً مـن أجـل 
الـمالیـین مـن األشـخاص الـمعرضـین للخـطر فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم، قـد أدى إلـى اخـتالف األصـوات لـلوصـول الـى إجـماع 
صـعب لـلغایـة. كـان الـتفاعـل بـین السـلطة والسـیاسـة والـجندرة والـدیـنامـیكیات الـثقافـیة والـعنصریـة الـتي أثـرت عـلى 
الـتصدي لـفیروس نـقص الـمناعـة البشـري مـنذ الـبدایـة ظـاھـراً طـوال مـناقـشات ھـذا الـبند. ومـع ذلـك، فھـذه ھـي الـعوامـل 
الـتي تـحفـّز وتنشـّـط أولـئك الـذیـن كـانـوا حـاضـریـن ومـناصـریـن ومـؤیـدیـن آخـریـن فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم لـلحفاظ عـلى 

استجابة فعالة لجمیع الفئات السكانیة الرئیسیة. 
أتطلع لالجتماعات المستقبلیة للمجلس التنسیقي للبرنامج  بكثیر من التوقعات. 

 
ونغاري ثاراو Wangari Tharao ، صحة المرأة في ید المرأة، مندوبة أمیركا الشمالیة 

 



غـیر الـحكومـیة لـدیـھ سجـل حـافـل فـي اقـتراح الـقرارات واإلجـراءات الـخاصـة بـالـبرنـامـج المشـترك والـتي نـتج عـنھا 
برامج وسیاسات تستجیب الحتیاجات ومصالح المجتمعات التي نمّثلھا.  

  
ومـع ذلـك، خـالل االجـتماع الـثالـث واألربـعین لمجـلس تنسـیق الـبرنـامـج، أثـارت إحـدى الـدول األعـضاء، فـي 
مـداخـلتھا فـي إطـار الـبند 10 مـن جـدول األعـمال - انـتخاب أعـضاء الـمكتب - قـضایـا تـتعلق بـاسـتقاللـیة وتـمثیل 
الـمجتمع الـمدنـي والـمجتمعات المحـلیة فـي المجـلس، قـضیة الـتشكیك فـي إجـراءات الـتوظـیف واالخـتیار لـدیـنا وطـلب 
لـلحصول عـلى الـمعلومـات لـیس فـقط مـن قـبل الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـواردة، ولـكن أیـضاً مـن الـمتقدمـین. وردّ 
وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة عـلى الـسؤال مـن خـالل إعـطاء تـفاصـیل عـن إجـراءات االخـتیار الـدقـیق لـدیـنا، وكـذلـك 
مـعلومـات ذات الـصلة بـشأن الـدعـوة لـتقدیـم الـطلبات. مـع اقـتراب الـیوم مـن نـھایـتھ، تـم تـأجـیل الـمناقـشة لـلیوم الـتالـي. 
ومـن الـالفـت لـلنظر أنـھ عـند طـرح ھـذا الـسؤال فـي الـیوم األول، لـم تـتوجـھ أي دولـة عـضو بـالـدعـم لـوفـد الـمنظمات 

غیر الحكومیة. 

عـندمـا تـم طـرح نـفس بـند جـدول األعـمال فـي الـیوم الـتالـي، قـامـت عـدة دول أعـضاء مـثل المكسـیك والـبرتـغال 
(ودوائـرھـا االنـتخابـیة: بـلجیكا ولـكسمبورج وھـولـندا) وأسـترالـیا وشـیلي والـمملكة المتحـدة والـوالیـات المتحـدة 
األمـیركـیة والـسویـد ومـفوضـیة األمـم المتحـدة لـشؤون الـالجـئین (نـیابـة عـن الـدول الـراعـیة) تـدخـلت وأعـربـت عـن 
تـقدیـرھـا لـدور وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة وعـملھا فـي المجـلس. األھـم مـن ذلـك، أنـھا دعـمت الـعملیة المسـتقلة 
لـدیـنا فـي اخـتیار مـمثلینا. كـما أعـرب الـبعض عـن أن إجـراء االخـتیار مـمتاز ویـمكن أن یـشّكل مـثاالً لھـیئات دولـیة 
أخـرى. وانتھـى الـنقاش فـي الـموافـقة عـلى تـعیین ضـباط جـدد، بـما فـي ذلـك الـمندوبـین الـقادمـین، لـكن الـرسـالـة كـانـت 
واضـحة: ھـذا التحـدي عـلى تـمثیل المجـموعـات والـمجتمع الـمدنـي والـمشاركـة فـي بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك 

المعني باإلیدز سُیثار في االجتماعات المقبلة. 

وفـي وقـت سـابـق مـن نـفس الـیوم، قـامـت نـفس الـدول األعـضاء بـتعمیم مـقترح لـفتح قـرار المجـلس االقـتصادي 
واالجـتماعـي (ECOSOC) الـذي أنـشأ المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج، بـما فـي ذلـك الـمقاعـد الخـمسة لـممثلي الـمنظمات 
غـیر الـحكومـیة. عـلى الـرغـم مـن أن الـمنطق إلعـادة الـتفاوض حـول تـكویـن المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج ھـو إمـكانـیة 
تـواجـد أقـوى لـلمناطـق الـتي تـعانـي مـن خـطر الـوبـاء؛ إالّ أنـھا كـانـت تـطلب أیـضاً مجـلساً تـوجـھھ الـدول - األمـر الـذي 


یشكّل مع تدخلھا - وسیلة  لتسھیل خروج المجتمعات والمجتمع المدني من المجلس التنسیقي للبرنامج.

ومـن الـمثیر لـالھـتمام أنـھ یـمكن طـرح نـفس مـسألـة االخـتیار والـتمثیل فـي المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج عـلى الـدول 
األعضاء، خاصة في المناطق التي ال یحدث فیھا تناوب وقلیالً ما  تتغیر فیھا العضویة. 

مـا یـزال غـیر مـعروف بـعد إذا شـّكلت ھـذه التحـركـات ھـجومـاً مـباشـراً عـلى الـمجتمعات أو قـد تـم اسـتخدامـھا بـشكل 
غـیر مـباشـر حـتى یـتمكـّن اآلخـرون مـن اكـتساب مـزیـد مـن الـتأثـیر عـلى المجـلس فـي مـسألـة الـتصویـت. ومـا كـان 
ُیـعتبر فـي األصـل مـوافـقة إجـرائـیة لـمندوبـي الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـواردة أصـبح بـمثابـة تحـٍد سـیاسـي. ویسـتلزم 
ھـذا الـتطور أن یسـتمر مـندوبـو الـمنظمات غـیر الـحكومـیة لـعام 2019 فـي مـمارسـة الـعنایـة الـواجـبة، وكـذلـك الـیقظة، 

من أجل حمایة مكانھم ومقعدھم لدى المجلس التنسیقي للبرنامج. 

� من 13 11   صفحة 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181120_UNAIDS_PCB43_Election-Officers_EN.pdf


� من 13 12   صفحة 

إن االجـتماع الـثالـث واألربـعین للمجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج ھـو األول الـذي حـضرتـھ عـلى اإلطـالق، وقـد شـعرت بـأن 
الـوضـع صـعب جـداً. بـصفتي مـندوب أوروبـي بـدیـل وارد مـن مـنظمة غـیر حـكومـیة، صـدمـتني الـبیئة المسـّیسة لـلغایـة الـتي 
یـقوم فـیھا وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة بـعملھم: اإلشـراف عـلى بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز، وتـمثیل 

مصالح المالیین من األشخاص المتعایشین أو المتأثرین بفیروس نقص المناعة البشریة. 

أعـجبني بـشكل مـماثـل الـتعاون السـلس بـین الـمندوبـین (الجـدد والـقدامـى) مـن جـمیع أنـحاء الـعالـم، بـدعـم مـن مـركـز 
االتـصاالت واالسـتشارات الـذي یـؤثـر عـلى الـقرارات الـمھمة مـن قـبل المجـلس حـول قـضایـا مـثل قـضیة الـسكان الـمتنقلین 
وتـعّرضـھم لـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة ودفـع جـدول األعـمال بـشأن الـحصول عـلى الـعالج لـلبلدان الـمتوسـطة 

والمنخفضة الدخل في المستقبل. 

وبـالـنظر إلـى كـون الھجـرة قـضیة حـساسـة لـلغایـة فـي الـعدیـد مـن الـبلدان، وُیـعتبر إنـجازاً حـقیقیاً أمـر الـتوصـل إلـى تـوافـق فـي 
اآلراء بـشأن الـقرارات حـول احـتیاجـات الـسكان الـمتنقلین والـمھاجـریـن إلـى رعـایـة مـالئـمة وكـافـیة لـفیروس نـقص الـمناعـة 

البشریة، وأیضاً لدعوة الدول األعضاء إلى جمع بیانات حول السكان المتنقلین وفیروس نقص المناعة البشریة. 

وبـوصـفي مـندوب مـنظمة غـیر حـكومـیة تـم تـعیینھ حـدیـًثا، أدركـت أن الـمندوبـین الـمغادریـن تـركـوا مـساحـة واسـعة لـلعمل. 
وسـأعـمل بجـد لـتمثیل الـمنظمات غـیر الـحكومـیة األوروبـیة الـتي أنـتمي إلـیھا، والـبقاء عـلى اتـصال وثـیق مـعھا؛ ومـواصـلة 
الـعمل الـھام فـي إبـقاء بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز بـمثابـة الـمنظمة الـحیویـة الـتي یـحتاجـھا الـعالـم لـمكافـحة 
فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة واإلیـدز والـعمل مـن أجـل الـمصالـح الـفضلى لـلمتعایشـین مـع والـمتأثـریـن بـفیروس نـقص 
 ً الـمناعـة البشـریـة. مـع اسـتمرار تـقلص مـساحـة الـعمل لـلمجتمع الـمدنـي، یـجب أن یـكون وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة یـقظا

لعدم إخراج صوت المجتمعات من برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإلیدز. 
- ألكسندر باستورز HIV Vereeniging،Alexander Pastoors  ھولندا، مندوب أوروبا

فـي االجـتماعـات الـتي تسـبق المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج، یـلتقي الـوفـد مـع الـدول األعـضاء الـتي تـحضر فـي بـعض األحـیان 
كـدائـرة كـامـلة أو كـدول فـردیـة مـع عـدد مـن الـمندوبـین ومـوظـفي بـعثة جـنیف. ومـع ذلـك، یـقوم الـوفـد  الـذي یـضم 10 
أشـخاص، بـالـدبـلومـاسـیة فـي جـمیع الـدول األعـضاء الـ22 واألمـانـة وجـمیع الـجھات الـراعـیة؛ بـینما یـواصـل الـتشاور طـوال 
الـوقـت مـع دوائـر الـمجتمع الـمدنـي فـي خـمس قـارات. إنـھ إنـجاز رائـع، ولـكن یـؤدي أیـضاً إلـى مسـتوى مـعین مـن عـدم 

الكفاءة، ما لم یلعب العمل المحتمل دوراً أفضل في دعم أسبوع نشاط المجلس التنسیقي للبرنامج الفعلي. 

كـونـي غـیر مـتأكـد مـن نـمط الـتفكیر وكـونـي آخـذاً فـي االعـتبار عـدم تـعدي 300 كـلمة فـي خـطابـي، لـذلـك تـشمل تـأمـالتـي 
أوالً: النطاق المكثف لما یحاول وفد المنظمات غیر الحكومیة تغطیتھ: 

إنـني صـدمـت مـن عـدم االحـترام الـذي أظھـره المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج تـجاه المتحـدثـین وتـجاه مـوضـوع الـصحة النفسـیة. 
كـان یـجب نـقل الجـلسة إلـى المجـلس التنسـیقي الـقادم فـي حـزیـران/یـونـیو. بـدالً مـن ذلـك، أُرسـلت إشـارة إلـى الـعالـم بسـبب 

عدم أھمیة الصحة النفسیة في فیروس نقص المناعة البشریة. 

وقـد ُصـدمـت أیـضاً مـن سـلوك بـعض أعـضاء المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج. عـلى مـدى ثـالث سـنوات مـن الـحضور، لـم أشھـد 
أبداً ھذا النوع من السیاسة التي تمیـّز بقیة منظمات األمم المتحدة. 

كـما ُصـدمـت أیـضاً، لـیس مـن قـبل الـدول األعـضاء الـمشككین مـرة جـدیـدة بـمشاركـة الـمجتمع الـمدنـي فـي المجـلس التنسـیقي 
للبرنامج؛ ولكن بصمت األمانة العامة والدول األعضاء األخرى حول ھذه القضیة. 

عـلى أمـل الـتوصـل الـى الـوعـي حـول تـأثـیر الـقرارات، وتحـدیـد وضـع الـعوائـق الـحقیقیة لـلتغییر فـي الـتصدي. أنـا قـلق مـن 
إمـكانـیة حـصرتـركـیز الـمجتمع الـمدنـي بـالـشكل أكـثر مـن  الـتركـیز عـلى االسـتراتـیجیة. أنـا أشـعر بـالـقلق مـن أن خـلط 

"المجموعات الرئیسیة" مع الفتیات المراھقات والشابات یضر بالجمیع على حد سواء. 

أنا متحمس على المستوى المھني والشخصي للعمل مع ھذه المجموعة من النشطاء والمواھب والناس اللطفاء حقاً. 
جوناثان جنثورب Africa Trust ،Jonathan Gunthorp حقوق الصحة الجنسیة واالنجابیة، مندوب من أفریقیا-
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بـصفتي مـندوب الـمنظمات غـیر الـحكومـیة فـي مـنطقة آسـیا والـمحیط الـھادئ: ھـذا أول اجـتماع لـي فـي المجـلس التنسـیقي 
لـلبرنـامـج. ویـا لـھ مـن مـقدمـة حـول الـحوكـمة والـعمل الـداخـلي لـبرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز. مـا أدھـشني 
خـالل االجـتماع، عـلى وجـھ الـخصوص، ھـو مـدى دفـع السـیاسـة لـلمناقـشات، حـتى وإن دعـا االعـضاء األكـثر تسـییساً  إلـى 

عدم استخدام السیاسة في المناقشات. 

وقـد تـأثـرت أكـثر بـتفانـي مـراقـبي الـمجتمع الـمدنـي ومـندوبـي الـمنظمات غـیر الـحكومـیة فـي ضـمان الـشفافـیة. وقـد ظـل ھـذا 
الـتركـیز أسـاسـیاً فـي الـتصدي لـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة واإلیـدز وفـي مـساءلـة الـدول األعـضاء فـي مـسؤولـیتھا تـجاه 

أكثر االعضاء تھمیشاً. 

مـع اسـتمرار تـضییق الـخناق المسـتمر فـي مـساحـات الـمجتمع الـمدنـي عـلى المجـموعـات الـسكانـیة الـرئیسـیة، فـإنـنا نـتمسك 
بإیماننا بأنھ لن تكون ھناك نھایة لإلیدز بدوننا. تتطلب الردود ذات المغزى مشاركة مجدیة للمجتمع المدني. 

لـقد تـأثـرت بـأخـالقـیات الـعمل وقـیادة وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة  ومـرفـق االتـصاالت واالسـتشارات فـي دفـع قـرارات 
ونتائج مھمة وحساسة سیاسیاً للمجموعات السكانیة الرئیسیة وكذلك شعار '10-10-10' في بیئة معقدة وصعبة. 

وأخـیراً، أدركـت مـدى أھـمیة مـھمة إشـراف الـمجتمع الـمدنـي والـتزامـھ بـالـحوكـمة الـفعالـة عـلى بـرنـامـج األمـم المتحـدة 
المشـترك الـمعني بـاإلیـدز. إن الھـیاكـل مـوجـودة فـي المجـلس التنسـیقي لـلبرنـامـج لـضمان الـمساءلـة والـتشغیل الـفعال لـبرنـامـج 
األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني بـاإلیـدز. ولـكن ھـذا ال یـمكن أن یحـدث إال عـندمـا تـلعب ھـذه الـضوابـط والـتوازنـات دورھـا 
بـشكل جـدي؛ وھـذا یـشمل مـشاركـة ذات مـغزى مـن قـبل الـمجتمع الـمدنـي ومـشاركـة وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـمؤھـلة 
بـموارد كـافـیة وبـالـمعلومـات الـضروریـة لـلقیام بـذلـك. لـدیـنا جـمیعاً مـصلحة فـي الـتصدي الـعالـمي الـناجـح والـمنسق والـشامـل 
لـفیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة واإلیـدز. مـن خـالل مـھمتي الجـدیـدة لـدى وفـد الـمنظمات غـیر الـحكومـیة، آمـل أن أتـمكن مـن 
الـمساھـمة وتـمثیل المجـموعـات الـسكانـیة الـرئیسـیة، وأن أراقـب عـن كـثب مسـتقبل بـرنـامـج األمـم المتحـدة المشـترك الـمعني 

باإلیدز الذي یتسم بالقوة والشفافیة والخضوع للمساءلة، وأنا كلي ثقة بأن بقیة العالم سیراقب أیضاً. 

-  جول كیم  Jules Kim– تحالف Scarlet رابطة عاملي/عامالت الجنس األسترالي، مندوب آسیا والمحیط 
الھادئ


